
Els infants 
necessiten jugar

El joc és innat i permet als infants 
conèixer-se i descobrir el món que 
els envolta. Les joguines són eines 
facilitadores del joc, transmeten 
valors i fomenten habilitats, actituds 
i rols. Per tal de cobrir aquesta 
necessitat de forma conscient, us 
convidem a reflexionar sobre la tria 
de joguines des d’una visió àmplia, 
global i lliure d’estereotips.
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Tot un món 
per jugar

Amb la col·laboració de: Per una tria 

conscient 
de les joguines 

i lliure 
d’estereotips



Seguretat i qualitat
Busqueu joguines segures, 
que no siguin de procedència 
o qualitat dubtoses.

Joguines 
sense gènere
El color i l’estètica de la joguina 
no determina el sexe al qual 
va dirigida. Els estereotips de 
gènere limiten el joc i les seves 
possibilitats. Tingueu cura amb la 
sobreexposició a la publicitat.

El moment de 
la tria és clau
Planifiqueu des de 
l’observació. Què 
necessiten? Pensar la 
compra permet evitar 
excessos i triar de forma 
conscient.

Penseu en 
l’infant
Les joguines han de 
ser adequades a la 
seva edat i moment 
maduratiu, penseu en 
materials que siguin 
del seu interès i puguin 
utilitzar en el moment en 
què es troben.

Prioritzeu la 
senzillesa
Les joguines han de 
fomentar la creativitat 
i la imaginació, han de 
permetre que l’infant 
jugui de forma activa i 
no es limiti a observar. 
Trieu joguines sense 
instruccions estrictes, que 
permetin jugar de forma 
lliure.

Oferiu una dieta 
mental variada
La diversitat de joguines 
permet a les criatures 
desenvolupar totes les seves 
capacitats i habilitats.

Quan tries una joguina estàs educant,

 la teva elecció és important.
Som el que juguem


